
للتعاون بني بلدان اجلنوب  لتقييوا األمون الئوذا        ًاريادي ًاغذية والزراعة )الفاو( تشّكل ميّسرمنظمة األ أنمن املسلم به 

، ساعدت الفاو على حتييا التبازن بني الطلب والعور     ّتعاا بكثرر من عيدين من ابخرةوالتنمية الزراعية. وبفعل مت

 إىل جانب ضمان جبدة التبادل. وتساهم البلودان اات الود ل املتبسوش بشوكل متزايود   جودول أعموال        ،بلدان اجلنب 

رة ابخهلا تبّفر  حيث أنااالتعاون بني بلدان اجلنب   جمالبارزة    جاات فاعلةويشّكل العديد مناا  ،التنمية العامل 

 . الفنية والدعم املال 

 
عودد متزايود مون البلودان     العر  فيما يتعّلا بالتعاون بني بلودان اجلنوب . فانوا     يتجاوز  يبمنا هذا فإن الطلبحتى و

يسري التعاون بني بلدان اجلنوب ، إرورارًا بودور املنظموة ثورا        يطلب من الفاو ت

وسويلة  أن التعاون بوني بلودان اجلنوب  يشوّكل       هذا اجملال واعتبارًا  أساس 

اات أهمية ثبرية بالنسبة إىل التنمية الزراعيوة، والو    ومن حيث التكلفة  فّعالة

 بناًء على مبادئ املنفعة املتبادلة والتضامن.

 

   05، مّبلت البلدان اات الود ل املتبسوش أثرور مون     املاضينييدين و الل الع

الرازيول   توشوّكل  عّلية بالتعاون بني بلدان اجلنوب . املا ة من مشاريع الفاو املت

  املا ة مون   50معًا حبال   متّبالنا محيث أنااملزّودين الر يسيني هلا والصني 

رّثوزت الرازيول إىل   وثافة مشاريع الفاو املتعّلية بالتعاون بني بلودان اجلنوب .   

حد ثبري على أمريكا الالتينية وأفريييا   حني رّثوزت الصوني بصوبرة أساسوية     

 على أفريييا وآسيا.

 

 ناممون بيو  بلدان وشرثاء ثالثيبن آ ورون مون اجلنوب      وينضم إىل هذه اجلابد

 باعتبووارهم ،وفينووزويال واململكووة املئربيووة ويابريووة ثبريووااليابووان واملكسووي  

حلصبل علوى  ا ومن ميزانيتاا البطنية ابخاصة، عملية مبتكرةء. ومتّبل أنئبال بصبرة حٍد سبا علىمزودين فنيني وماليني 

 نيجرييا للقصبل على  رات من الصني.حذوها وحتذو   رات من الرازيل

 

 التعاون بني بلدان اجلنوبيتمّرل 

احللووووبل ايةا يووووة    تبووووادل 

أي  –تبادلووة م اووا بصووبرة  وتيامس

ات واملمارسوووات وابخوووراملعرفوووة 

اجليوودة والسياسووات والتكنبلبجيووا 

بني البلدان وفيما بيناوا   –واملبارد 

   اجلنب  العامل .

الشوراثات   التعاون الثالثي  ويضم 

بني بلدين ناميني أو أثرر من جاة 

 ًاثالث غالبًا ما يكبن شريكوشري  

  املوووبارد و أو منظموووة   ًايتيليووود

 متعددة األطراف.

 التعياون الثالثي    جميا   يف الرئيسينيشركاء ال منالبلدان ذات الدخل املتوسط 

 بني بلدان اجلنوب من أجل مكافحة اجلوعالتعاون و



فيما بوني بلودان    ايرليم  البيين دعمًا للتعاونتبفري مبارد أثرر مرونة ىل ال ، بدأت مصادر متبيل جديدة   فة إوبايضا

ثما هب احلال بالنسبة إىل املرفا املعين بالتعاون بني بلدان اجلنب  التابع حلسا  األمانة للتضامن مع أفريييا  اجلنب ،

 .فريييبن من أجل األفريييني"على مبدأ "األ الذي ييّدم مساهمات بناًء

 

 

 جمموعة متنّوعة من اجلهات الفاعلة

 

 

مشروعًا تّبلوت   22مشروعًا تشارثيًا   سياق التعاون بني بلدان اجلنب  مناا  00، يّسرت الفاو أثرر من 2502منذ عام 

مون الودعمأ أنئوبال     أثر ردرة مليبن دوالر أمريك . ورّدمت البلدان التالي 35البلدان اات الد ل املتبسش متبيلاا مببلغ 

والرازيل والصني واملكسي  وجنب  أفريييا وترثيا وفنوزويال. وبايضوافة إىل الو ، بلئوت التعاودات مون البلودان اات        

 وحده. 2502 عام  والر أمريك  مليبن د 96 الد ل املتبسش

 

 

التعواون بوني بلودان     جموال تشّكل احلكبموات الشورثاء الر يسويني للفواو        ظار استعرا  هلذه املشاريع أنه   حنيُيو

دوليوة  السؤسسوات  املو األثادمييوة و يوة رالبقسؤسسوات  املمبا   ال   ،أيضًا فيه تشار جاات فاعلة متنّبعة  فإن اجلنب ،

   ومسؤسسات أ رى.تعاونيات اليطا  املدن  والومنظمات من واليطا  ابخاص 

 

 

 تشمل اجملاالت الفنية الرالثوة الر يسوية املشومبلة باملشواريع    و

 ،ما يل أ األمن الئذا   والتئذوي، وتكريف تنبيع احملاصيل

التبوادل   وتضومنت طرييوة  والري املياه، وإدارة  صببة الرتبة. 

نشوور  ووراء علووى املوودى الطبيوول، غووري أن تبووادل   ةالر يسووي

املعرفووة ابخرة علووى املوودى اليصووري واجلووبالت الدراسووية      

 أيضًا. ايدتز   التدريب

 

 

 ينضم إىل الركب عدد متزايد من البلدان

 

 

رتيواء  لتعواون بوني بلودان اجلنوب  واال      جموال ا  ردمًا، إشرا  املزيد مون البلودان ثموزّودين    املض تنبي الفاو   سبيل 

دور بو بالرامج اليت تضم أصاًل بعض الشرثاء لتلبية الطلب املتزايد   جمال  األمن الئذا   والزراع . ويضطلع ثول بلود   

 بادف تعزيز تبادل املعارف وتنمية اليدرات عن طريا التعاون بني بلدان اجلنب أ للتكاتف
 



 

 ب  مبوا   الو  إشورا  الصوناديا اات الصولة     جلنتبفري املبارد املالية لتمكني تياسم املعارف بني بلدان ا 

 ألغرا  التصميم والتنفيذ وتبفري الدعم اللبجسيت؛

             تبفري ابخرات العينية، مون  والل الوبزارات واملسؤسسوات احلكبميوة املعنيوة وغريهوا لبنواء اليودرات

 ؛بالزراعة واألمن الئذا  ملرتبطة ت الفنية اجممبعة واسعة من اجملاال

 حتديد حاجات البلدان   ما يتعّلا بنب  الدعم الفين والدراية املطلببني ومصدرهما؛ 

  فضاًل عن اجلبدة واملستبى العالينيدعم تياسم املعارف بني بلدان اجلنب  بصبرة مشرتثة بادف ضمان ،

 االرتكاز على الز م املبجبد والدروس املستفادة. 

 

تبّسش تشّكل جاات فاعلة ر يسية واات أهمية عالية، فلدياا  رة واسعة ميكن تيّر الفاو بكن البلدان اات الد ل املو

الفير. ومون الضوروري إجوراء املزيود مون احلوبار لتشوجيع إراموة         براثن ل املاليني من اشتناتيامساا بفعل جناحاا   

 التعاون بني بلدان اجلنوب . على  باستمرارحتدي تلبية الطلب املتزايد رفع ل بتقديد سبل معًا الييام شراثات أثر، و

 .وإن الفاو مستعّدة لتيسري هذا النياش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


